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SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA 
2051  Biatorbágy, Patak u. 34/A 

www.sola.hu; sola@sola.hu; 06-23/820-830; 06-20/379-6260 
Intézményi azonosító: FI70788 

_____________________________________________________________________  

 

BIBLIA-ALAPÚ LELKIGONDOZÁS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 2018/2019  

 
Képzési és kimeneti követelmények  
Összesített tanterv 
Mintatanterv 
 
 

Szakfelelős: Dr. Vankó Zsuzsanna tanszékvezető főiskolai tanár 

 

I. A szakirányú továbbképzés neve: Biblia-alapú lelkigondozó 

II. A szakirányú továbbképzési szak FIR-kódja: 70788 

III. A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma: OH FRKP/ 17565/2007 

IV. A létesítő intézmény neve: Sola Scriptura Teológiai Főiskola 

V. A szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelménye: 

1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Biblia-alapú lelkigondozó 

szakirányú továbbképzési szak 

2.  A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben 

szereplő megnevezése: Biblia-alapú lelkigondozó  

3.  A szakirányú továbbképzés képzési területe: hitéleti 

4. A felvétel feltétele: Felsőfokú végzettséget igazoló, bármely területen szerzett 

legalább BA szintű diploma 

5. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 

kredit 

6. A képzési idő, félévekben meghatározva: 2 félév 

7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, 

megszerezhető ismeretek, személyes adottságok és készségek, a 

szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben 

7.1. Elsajátítandó szakmai kompetenciák: 

A képzés keresztény szellemű, bibliai alapelvekre épülő lelkigondozásra nyújt 

emelt szintű lelkigondozói szakképesítést. Ugyanakkor érvényesül az a 

szempont, hogy a szakirányú továbbképzés végzett hallgatói olyan 

lelkigondozók legyenek, akik a Biblia-alapú lelkigondozás egészséges 

alapelveinek az alkalmazásával vallási, világnézeti meggyőződéstől függetlenül 

is, bármely embernek segítséget tudnak nyújtani a lelkiismereti szabadság 

tiszteletben tartása mellett. 

 

http://www.sola.hu/
mailto:sola@sola.hu


Oldal: 2 / 5 

 

A mai ember élete túlfeszített, lelki konfliktusokkal, és sokféle lelki betegséggel 

terhelt. Nagyszámú lelkigondozóra van szükség. Nem csupán főhivatású szak-

emberekre, hanem olyan képzett segítőkre is, akik személyes környezetükben, 

természetes hétköznapi emberi kapcsolataikban, mindenkor felkészültek erre a 

szolgálatra. 

7.2. Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: 

 Alapozó ismeretek: Bibliai antropológia/pszichológiai alapismeretek, a 

lelkigondozó személye - etikai kívánalmak 

 A lelkigondozás alapeseteire vonatkozó ismeretek: A családok 

lelkigondozása, a betegek és idősek lelkigondozása, a haldoklók és 

gyászolók lelkigondozása 

 A lelkigondozás speciális eseteire vonatkozó ismeretek: A lelki 

konfliktusokban és betegségekben szenvedők lelkigondozása, a fogyatékkal 

élők lelkigondozása,   a szenvedélybetegek és családtagjaik lelkigondozása 

 A lelkigondozói gyakorlatban hasznos ismeretek: Az egészséges életmód 

alapelvei, szociológiai és szociális, jogi alapismeretek 

7.3.  Személyes adottságok: 

 Empátiakészség 

 Felelősségtudat, elhivatottság, elkötelezettség 

 Jó kommunikációs készség 

 Nyitottság, tolerancia, tapintat  

 Etikus viselkedés 

 Megfigyelő és elemző készség 

 Konfliktusmegoldó képesség 

 Motiváló készség 

 Döntésképesség 

 Kitartás, terhelhetőség 

7.4. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, 

tevékenységrendszerben: 

A szakirányú képzés során megszerzett ismeretek birtokában a hallgatók 

munkavégzésükkel kapcsolatos vagy személyes emberi kapcsolataikban 

egyaránt felkészültek lesznek arra, hogy felismerjék azoknak a lelki 

konfliktusoknak vagy betegségeknek a lényegét és jellegzetes tüneteit, 

amelyekkel találkoznak. Meg tudják ítélni, hogy ezek személyes lelkigondozói 

beszélgetésekkel, segítségnyújtással kezelhetőek-e vagy speciális szakemberhez 

kell irányítaniuk a problémákkal küzdőket. Hatékonyan tudnak segíteni a 

leggyakoribb lelki zavarok és tanácstalanságok esetében. 

 

8. A szakképzettség szempontjából meghatározó főbb ismeretkörök és 

azokhoz rendelt kreditértékek: 

 

Alapozó ismeretek – 8 kredit 
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(Bibliai antropológia/pszichológiai alapismeretek, a lelkigondozó személye – 

etikai kívánalmak) 

 

Szakterületi ismeretek– 32 kredit 

(A lelkigondozás alapeseteire és speciális eseteire vonatkozó ismeretek) 

 

A lelkigondozói gyakorlatban hasznos ismeretek – 8 kredit 

(Az egészséges életmód alapelvei, szociológiai és szociális jog alapismeretek) 

 

9. Szakdolgozati konzultáció: 12 kredit 

 

Összesített tanterv 

 

Tantárgy

kód  

1. FÉLÉV Oktató Típus Kredit Értékelés 

LKG13 A bibliaalapú 

lelkigondozás 

alapelvei – 

A bibliai emberkép 

Dr. Vankó 

Zsuzsanna 

elmélet 4 kollokvium 

LKG2 A lelkigondozó 

személye; 

Etikai kívánalmak 

Nagy Sándor elmélet 4 kollokvium 

LKG3 Az egészséges 

életmód alapelvei 

Somogyi Lehel elmélet 4 kollokvium 

LKG4 A betegek és idősek 

lelkigondozása 

Dr. Vankó 

Zsuzsanna 

gyakorlat 4 gyakorlati jegy 

(5 fok.) 

LKG5 A családok 

lelkigondozása 1. 

(Bibliai házasságetika) 

Nagy Sándor gyakorlat 4 gyakorlati jegy 

(5 fok.) 

LKG6 A szenvedélybetegek 

és családtagjaik 

lelkigondozása 1. 

Nagy Sándor gyakorlat 4 gyakorlati jegy 

(5 fok.) 

 

Tantárgy

kód 

2. FÉLÉV  Oktató Típus Kre

dit 

Értékelés 

LKG7 Szociológiai és szociális 

jogi alapismeretek 

Erdősné dr. 

Kovács 

Ágnes 

elmélet 4 kollokvium 

LKG8 A fogyatékkal élők 

lelkigondozása 

Budai Zsófia gyakorlat 4 gyakorlati jegy 

(5 fok.)  

LKG9 A haldoklók és gyászolók Dr. Vankó gyakorlat 4 gyakorlati jegy 
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lelkigondozása Zsuzsanna (5 fok.)  

LKG10 A lelki konfliktusokban és 

betegségekben szenvedők 

lelkigondozása 

Nagy 

Sándor 

gyakorlat 4 gyakorlati jegy 

(5 fok.)  

LKG11 A családok 

lelkigondozása 2. 

(A gyermeknevelés bibliai 

alapelvei)   

Nagy 

Sándor 

gyakorlat 4 gyakorlati jegy 

(5 fok.)  

LKG12 A szenvedélybetegek és 

családtagjaik 

lelkigondozása 2.  

Nagy 

Sándor  

gyakorlat 4 gyakorlati jegy 

(5 fok.)  

LKS1 Szakdolgozati 

konzultáció 1. 

Konzulens 

tanár 

szemináriu

m 

6 gyakorlati jegy 

(5 fok.) 

LKS2 Szakdolgozati 

konzultáció 2. 

Konzulens 

tanár 

gyakorlat  6 gyakorlati jegy 

(5 fok.)   

 

Mintatanterv 

 

SSZ. 1. FÉLÉV KREDIT 

(1) 
A bibliaalapú lelkigondozás alapelvei – 

A bibliai emberkép 
4 

(2) A lelkigondozó személye; Etikai kívánalmak 4 

(3) Az egészséges életmód alapelvei 4 

(4) A betegek és idősek lelkigondozása 4 

(5) 
A családok lelkigondozása 1. (Bibliai 

házasságetika) 
4 

(6) 
A szenvedélybetegek és családtagjaik 

lelkigondozása 1. 
4 

(7) Szakdolgozati konzultáció 1. 6 

Σ  30 

 

 

SSZ. 2. FÉLÉV KREDIT 

(1) Szociológiai és szociális jogi alapismeretek 4 

(2) A fogyatékkal élők lelkigondozása 4 

(3) A haldoklók és gyászolók lelkigondozása 4 

(4) 
A lelki konfliktusokban és betegségekben 

szenvedők lelkigondozása 
4 

(5) 
A családok lelkigondozása 2. (A 

gyermeknevelés bibliai alapelvei) 
4 
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(6) 
A szenvedélybetegek és családtagjaik 

lelkigondozása 2. 
4 

(7) Szakdolgozati konzultáció 2. 6 

Σ  30 

 

Szakdolgozati konzultáció: 12 kredit 

A teljes képzés alatt megszerezhető összes kredit: 60 

 


